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WIJzer week 5 
(maandag 31 januari t/m vrijdag 4 februari 2022) 

 
 

Belangrijke data 
 
31 januari Week van het vergeten kind 
 
     

 
Jarigen 
 
Maandag 31 januari  Juf Dolly 
Vrijdag 4 februari    Romar Da Costa Gomes (unit 4) 
Zondag 6 februari    Robyn Elsink (unit 4) 
     Nour Loukili (unit 3) 
 
 
 

 
 
 

 
De week van het vergeten kind 
 

Bij Kindcentrum WIJ staat ieder kind centraal. Daarom vinden wij het belangrijk om ook stil 
te staan bij de Week van het Vergeten Kind.  
Wij vinden het belangrijk dat een kind, kind kan zijn, zich goed ontwikkelt en volwaardig 
meedoet in de maatschappij. We hebben oog voor ieder kind en vergeten er niet één! 
Daarom houden we regelmatig kindgesprekken bij ons op school. 
Ook u kunt uw steentje bijdragen! 
Dit kan al door kinderen met elkaar te laten spelen, kinderen van elkaar na schooltijd op 
te vangen of een gesprekje te hebben op straat.  
Maar ook Buurtgezinnen en stichting Pulse dragen daar een geweldig steentje aan bij. 
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website Het vergeten kind 
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Nationale voorleesdagen 
 

Dit schooljaar zijn we gestart om de focus te leggen op het 
lezen. Het kunnen lezen is de basis voor het verdere leren. 
Bij ons op school begint dit bij de motivatie van het kind. 
Waar heeft uw kind oren naar? Wat vindt uw kind leuk om 
meer over te lezen? Heeft uw kind een lievelingsboek? 
En leest u nog wel eens voor? 
 
Voorlezen heeft tal van positieve effecten op de ontwikkeling van kinderen. Zowel op 
cognitief, emotioneel als creatief vlak. 
Voorlezen draagt bij tot een betere taal- en leesvaardigheid. Hoe vroeger en regelmatiger 
kinderen voorgelezen worden, hoe beter. 
 
Leest u ook nog voor? 
Hieronder de tips voor iedere groep. 
 
Groep 1-2 Au! 
Groep 3 Boutje van de rommelberg 
Groep 4-5 Pippi Langkous want die is erg grappig! 
Groep 6 Dummie de Mummie 
Groep 7 Het achtste groepie tegen het soepie. 
Groep 8 Mees Kees 
 
 
Corona update 
 

Heeft uw kind klachten? 
Als uw kind klachten heeft die passen bij het coronavirus, zoals: 

● verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn 
● hoesten 
● benauwdheid of kortademigheid 
● verhoging of koorts 
● plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping) 

 
Blijf thuis en doe een zelftest of laat uw kind meteen testen bij de GGD (maak een afspraak 
via 0800-2035). Is de uitslag van de zelftest positief, maak dan direct een afspraak bij de 
GDD. Het is fijn als u de positieve uitslag doorgeeft aan Dolly zodat zij zicht houdt op het 
aantal positief geteste kinderen. 
 
Heeft uw kind klachten die passen bij het coronavirus en laat u uw kind niet testen? Dan blijft 
uw kind thuis. Uw kind mag weer naar school als het 24 uur volledig klachtenvrij is. Blijven 
milde verkoudheidsklachten aanhouden? Dan mag uw kind na 7 dagen weer naar school. 
 
Voor kinderen in groep 6 t/m 8 blijft het advies om twee keer per week preventief een 
zelftest uit te voeren; dus ook wanneer zij geen klachten hebben. 
 
 

Team Kindcentrum WIJ 


